
Regulamin promocji „FWJ 2018 - PROMOCJA”

§ 1. Organizator Promocji
1. Promocja „FWJ 2018 - PROMOCJA”, zwana dalej "Promocją", organizowana jest przez ATAS Sp. z 
o.o. z siedzibą w Józefowie przy ul. Luksusowej 19, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 
NIP: 532-010-12-54, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja dostępna jest we wszystkich kanałach sprzedaży: online na stronie www.atas.pl, w
biurach sprzedaży ATAS w całej Polsce oraz biurach agencyjnych.

§ 2. Zasady Promocji
2.1. Promocja "FWJ 2018 - PROMOCJA" przysługuję osobom uczestniczącym w wydarzeniu Forum 
Wyjazdów Językowych w dniach 3-4 marca 2018 roku, organizowanego przez Biuro Wyjazdów 
Językowych ATAS. Warunkiem otrzymania promocji jest wypełnienie kuponu rabatowego, 
dostępnego podczas wydarzenia. Wypełnienie kuponu rabatowego jest dobrowolne. 
2.2. Każdy uczestnik, który wypełni prawidłowo kupon, otrzyma kod rabatowy. Kod rabatowy 
zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych na adres email podany na kuponie. 
2.3. Promocja "FWJ 2018 – PROMOCJA" dotyczy kursów językowych COMFORT oznaczonych 
symbolami:
KIA-08/X/18, KAA-24/X/18, KAA-06/X/18, KAA-03/X/18, KAA-35/X/18,  KAA-11/X/18, JAL, 
KAA-42/X/18, KAA-69/X/18, KAA-26/X/18, KAA-25/X/18, KAA-23/X/18, KMA-05/X/18, 
KCA-02/X/18, KUA-09/X/18, KHH-06/X/18.
2.4. W ramach promocji przy zakupie miejsca na kurs wymienionym w punkcie 2.4. przysługują 
zniżki następującej wysokości:
d) 600 zł – kurs językowy oznaczony symbolem: KUA-09/X/18
c) 400 zł – kursy językowe oznaczone symbolami: KIA-08/X/18, KAA-24/X/18, KAA-06/X/18,  
KAA-03/X/18, KAA-35/X/18, KAA-11/X/18, JAL, KAA-42/X/18, KAA-69/X/18, KAA-26/X/18, 
KAA-25/X/18, KAA-23/X/18, KMA-05/X/18, KCA-02/X/18
b) 300 zł - kurs językowy oznaczony symbolem: KHH-06/X.

§ 3. Czas trwania Promocji
3.1. Promocja rozpoczyna się od daty wydarzenia (03.03.2018 – Gdańsk, 04.03.2018 – Warszawa) i 
trwa do 15.03.2018 włącznie.
3.2. Zniżka przysługuje pod warunkiem podpisania umowy i wpłacenia zaliczki w trakcie trwania
promocji, czyli nie później niż w dn. 15.03.2018.
3.3. Data ważności promocji nie ulega przedłużeniu. 

§ 4. Postanowienia końcowe
4.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji 
pod nazwą „FWJ 2018 – PROMOCJA”.
4.2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami z wyjątkiem rabatów przysługujących z tytułu
posiadania Karty Dużej Rodziny.
4.3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  podania  niekompletnych,  nieprawidłowych,
błędnych  lub  fałszywych  danych  przez  Uczestnika,  w  szczególności  za  wynikającą  z  tego  niemożliwość
wysłania kodu rabatowego i przyznania promocji. 
4.4. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on 
charakter wyłącznie informacyjny.


